OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje
kandidata za zapošljavanje učitelja povijesti
KLASA:112-03/20-01/04
URBROJ:2176-28-01-20-14
U Gori, 3. veljače 2020.
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za provedbu natječaja za radno mjesto učitelja
povijesti u OŠ Ivan Goran Kovačić, u sastavu Đurđica Fran (predsjednica), Kata Dvorneković (član) i
Zrinka Vuković (član), donosi:
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA ZA RADNO
MJESTO UČITELJA POVIJESTI – ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME
1. OŠ Ivan Goran Kovačić raspisala je natječaj za zapošljavanje na uvodno navedeno radno
mjesto (KLASA:112-03/20-01/04, URBROJ:2176-28-01-20-02 od 13. siječnja 2020. godine).
2. Natječaj je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama OŠ Ivan Goran Kovačić i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje. Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj bio je 21. siječanj
2020.
3. Na natječaj je zaprimljeno 7 prijava.
4. Utvrđena je sljedeća ista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem te time ostvaruju pravo na pristup prethodnoj procjeni i vrednovanju
kandidata:
1. Mišo Đođo
2. Domagoj Grgeljac
Dana 24. siječnja 2020. godine putem web –stranice škole navedeni kandidati pozvani su na
pisanu procjenu i vrednovanje.
5. Pisana procjena i vrednovanje održana je 3. veljače 2020. godine u prostorijama OŠ Ivan Goran
Kovačić u 14,00 sati. Odaziv na pisanu procjenu i vrednovanje prikazano je u sljedećoj tablici:
Ime i prezime
Pristupio testiranju
Broj bodova Pravo na intervju
MIŠO ĐOĐO
NE
NE
DOMAGOJ GRGELJAC
NE
NE
6. Usmeni dio testiranja nije proveden jer se kandidati nisu odazvali na pismeni dio testiranja. Na
usmenom dijelu testiranja kandidatima je dodijeljen sljedeći broj bodova:
Ime i prezime
Pristupio testiranju
Broj bodova
MIŠO ĐOĐO
NE
DOMAGOJ GRGELJAC
NE
Smatra se da je kandidat koji se nije odazvao na testiranje povukao prijavu na natječaj.

7. Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:
Na testiranje i procjenu nisu se odazvali pozvani kandidati, tako da se nadalje na
testiranje pozivaju sljedeći kandidati:
1. JOSIP SMERNIĆ
2. MIRELA ŠKRLJAC
3. VALENTINA CVAR

Članovi povjerenstva:
Đurđica Fran
Kata Dvorneković
Zrinka Vuković

